
 
 

หน้า 1 
 

ที่ สส. / 1075 / 2562 
 
   วนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 
เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2562 
 
เรียน กรรมการผู้จดัการ 
  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
  

บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับงวดสิน้สดุ ณ วนัที่ 
30 กนัยายน 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ในไตรมาสที่ 3/2562 แสนสิริมีรายรับรวมทัง้สิน้ 5,982 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากจ านวน 6,824 ล้านบาท                  
ในไตรมาสที่ 3/2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการ ซึ่งเป็นรายได้หลักของแสนสิริ ซึ่งลดลงที่                 
ร้อยละ 24 ส่งผลให้รายรับรวมส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 มีจ านวน 16,905 ล้านบาท หรือลดลงที่ร้อยละ 4 เมื่อเทียบ
กับรายรับรวมจ านวน 17,603 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 ส าหรับก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของ                
บริษัทฯ) ของไตรมาสที่ 3/2562 มีจ านวน 451 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทฯ) จ านวน 649 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2561 ส่งผลให้ก าไรสทุธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ) ส าหรับงวดเก้า
เดือนของปี 2562 อยู่ที่จ านวน 1,141 ล้านบาท ลดลงจากจ านวน 1,343 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561 

 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์    
 

รายได้จากการขายโครงการในไตรมาสที่ 3/2562 ไตรมาสที่ 3/2561 และส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 และ             
ปี 2561 สามารถวิเคราะห์แบ่งตามประเภทผลิตภณัฑ์ได้ตามตารางด้านล่างนี ้

 

 
งวด 3 เดือน สิน้สุด งวด 3 เดือน สิน้สุด งวด 9 เดือน สิน้สุด งวด 9 เดือน สิน้สุด 

30 ก.ย. 62 30 ก.ย. 61 30 ก.ย. 62 30 ก.ย. 61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

บ้านเด่ียว  2,372   58.2   2,680   50.0   7,097   61.8   8,020   59.1  
ทาวน์เฮาส์ / อาคารพาณิชย ์  484   11.9   531   9.9   1,781   15.5   1,254   9.2  
มิกซ ์  61   1.5   22   0.4   117   1.0   129   0.9  
คอนโดมิเนียม  1,157   28.4   2,123   39.6   2,496   21.7   4,173   30.7  
รวม  4,074   100.0   5,356   100.0   11,492   100.0   13,576   100.0  
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รายได้จากโครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 3/2562 ลดลงที่ร้อยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากโครงการเพื่อ
ขายในไตรมาสที่ 3/2561 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม โดยรายได้จากโครงการ
เพื่อขายลดลงที่ร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเก้าเดือนของปี 2561  ส าหรับไตรมาสที่ 3/2562 แสนสิริและบริษัทย่อยมี
รายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวร้อยละ 58.2 จ านวน 2,372 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียม                    
ร้อยละ 28.4 จ านวน 1,157 ล้านบาท รายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ร้อยละ 11.9 จ านวน 484 ล้านบาท และรายได้
จากการขายโครงการมิกซ์ร้อยละ 1.5 จ านวน 61 ล้านบาท 

  
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวในไตรมาสที่ 3/2562 มีจ านวน 2,372 ล้านบาท ปรับลดลงจากจ านวน 

2,680 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2561 โดยรายได้หลกัของโครงการบ้านเดี่ยวมาจาก 5 โครงการ ได้แก่  โครงการบ้านแสนสิริ 
พัฒนาการ โครงการบุราสิริ พัฒนาการ โครงการเศรษฐสิริ พหล-วัชรพล โครงการบุราสิริ บางนา และโครงการเศรษฐสิริ                
แจ้งวฒันะ-ประชาชื่น2 ทัง้นี ้รายรับรวมจาก 5 โครงการจ านวน 1,009 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้จากโครงการ
เพื่อขายทัง้หมด อย่างไรก็ดี รายได้จากการขายโครงการบ้านเดี่ยวส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 มีจ านวน 7,097 ล้านบาท 
ปรับลดลงเล็กน้อยจากจ านวน 8,020 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของปี 2561  เป็นผลมาจากรายได้จากการขายโครงการ                 
บ้านเดี่ยวที่ปรับตวัเพิ่มขึน้อย่างมากในไตรมาสที่ 2/2562 

 
ส าหรับรายได้จากการขายโครงการทาวน์เฮาส์ปรับลดลงจากจ านวน 531 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2561 มาอยู่ที่ 

484 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562 รายได้หลกัของโครงการทาวน์เฮาส์มาจาก 3 โครงการภายใต้แบรนด์ “สิริเพลส”  ได้แก่ 
โครงการสิริเพลส นวนคร โครงการสิริเพลส รังสิต และโครงการสิริเพลส สขุสวสัดิ์-พระราม3 โดยมีรายรับรวมของ 3 โครงการ 
อยู่ที่ 266 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด อย่างไรก็ดี รายได้จากการขายโครงการ
ทาวน์เฮาส์งวดเก้าเดือนของปี 2561 มีจ านวน 1,781 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้จากจ านวน 1,254 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของ
ปี 2561 

 
ในส่วนของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมปรับลดลงร้อยละ 46 จากจ านวน 2,123 ล้านบาทในไตรมาส

ที่ 3/2561 มาอยู่ที่จ านวน 1,157 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562 โดยรายได้ในไตรมาสที่ 3/2562 มาจาก 3 โครงการหลัก 
ได้แก่ โครงการดีคอนโด หาดใหญ่ โครงการไนน์ตีเ้อท ไวร์เลส และโครงการเดอะโมนเูมนท์ ทองหล่อ ทัง้นี ้รายรับรวมของทัง้ 
3 โครงการ มีจ านวน 901 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของรายได้จากโครงการเพื่อขายทัง้หมด ส่งผลให้รายได้จากการขาย
โครงการคอนโดมิเนียมงวดเก้าเดือนของปี 2562 มีจ านวน 2,496 ล้านบาท ปรับลดลงจากจ านวน 4,173 ล้านบาทในงวดเก้า
เดือนของปี 2560  
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รายรับค่าบริการอสังหาริมทรัพย์   
 

ส าหรับไตรมาสที่ 3/2562 แสนสิริมีรายได้จากโครงการเพื่อเช่าเท่ากับ 23 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 21 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 3/2561 ส าหรับรายได้จากโครงการเพื่อเช่าส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 6 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเก้าเดือนของปี 2561 ในขณะที่รายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสที่ 3/2562 มีจ านวน 1,062 ล้านบาท 
ลดลงที่ร้อยละ 5 จากจ านวน 1,120 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในขณะที่รายรับค่าบริการธุรกิจ
ส าหรับงวดเก้าเดือนในปี 2562 เพิ่มขึน้ที่ร้อยละ 22 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึน้อย่างมากของ
รายรับค่าบริการธุรกิจในไตรมาสที่ 2/2562 ในไตรมาสที่ 3/2562 แสนสิริได้เข้าถือหุ้นเพิ่มใน The Standard International 
Holdings, LLC. ส่งผลให้แสนสิริกลายเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของแบรนด์โรงแรมระดับโลก “The Standard” ซึ่งในไตรมาสที่ 
3/2562 แสนสิริมีรายได้ค่าบริหารโรงแรมจ านวน 23 ล้านบาท นอกจากนี ้ในไตรมาสที่ 3/2562 แสนสิริมีรายได้ค่าบริการอื่น 
ซึ่งประกอบด้วย รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจโรงเรียน รวมจ านวน 89 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 85 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 3/2561 ทัง้นี ้รายได้ค่าบริการอื่นส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 มีจ านวน 219 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้จาก
จ านวน 215 ล้านบาทในงวดเก้าเดือนของปี 2561 

 
ต้นทุนขาย และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน   
 

ต้นทุนขาย 

  

 ส าหรับไตรมาสที่ 3/2562 ต้นทุนโครงการเพื่อขายเท่ากับ 2,982 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับต้นทุน
โครงการเพื่อขายในไตรมาสที่ 3/2561  ส่งผลให้ต้นทุนโครงการเพื่อขายในงวดเก้าเดือนของปี 2562 ลดลงที่ร้อยละ 10 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ในส่วนของอตัราก าไรขัน้ต้นของไตรมาสที่ 3/2562 อยู่ที่ร้อยละ 26.8 ลดลงจากร้อยละ 
33.5 ในไตรมาสที่ 3/2561 ในขณะท่ีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับงวดเก้าเดอืนของปี 2562 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 28.0 จากร้อยละ 
32.1 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส าหรับต้นทุนโครงการเพื่อเช่าในไตรมาสที่ 3/2562 มีจ านวน 21 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 18 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2561 ในขณะที่ต้นทุนบริการธุรกิจลดลงจากจ านวน 902 ล้านบาท                   
ในไตรมาสที่ 3/2561 มาอยู่ที่ 877 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2562 อย่างไรก็ตามต้นทุนบริการธุรกิจส าหรับงวดเก้าเดือนของ             
ปี 2562 เพิ่มขึน้ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าบริการธุรกิจ ในส่วนของ
ต้นทุนค่าบริหารโรงแรมในไตรมาสที่ 3/2562 มีจ านวน 26 ล้านบาท ส าหรับต้นทุนบริการอื่น ได้แก่ ต้นทุนธุรกิจโรงแรมและ
ต้นทนุธุรกิจโรงเรียน ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 3/2561 และ เพิ่มขึน้ทีร้่อยละ 1 เมื่อเทียบระหว่างงวดเก้า
เดือนของปีปัจจบุนักบัปีก่อนหน้า 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร  
 

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในไตรมาสที่ 3/2562 เท่ากับ 1,204 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.1 ของรายได้
รวม ปรับเพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ร้อยละ 18.5 ของรายได้รวม 
อย่างไรก็ดีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารในงวดเก้าเดือนของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 20.5 ของรายได้รวม ปรับลดลงจาก
ร้อยละ 20.8 ของรายได้รวมส าหรับงวดเก้าเดือนปี 2561 โดยสาเหตุหลกัของการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายในการขายและการ
บริหารในไตรมาสที่ 3/2562เป็นผลมาจากฐานรายได้ที่ลดลง ส าหรับค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 3/2562 จ านวน 425 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากร้อยละ 9.3 ของรายได้รวมในไตรมาสที่ 3/2561 ที่จ านวน 633 
ล้านบาท ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 ปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.6 ของรายได้รวม ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 3/2562 (รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) จ านวน 779 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 631 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 3/2561 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 12.9 ของรายได้
รวม ปรับเพิ่มขึน้มาอยู่ที่จ านวน 2,176 ล้านบาท จากจ านวน 1,860 ล้านบาทส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2561  
 

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

 
ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสที่ 3/2562 อยู่ที่ 282 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 149 ล้านบาทในไตรมาสที่ 

3/2561 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 อยู่ที่ 631 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากจ านวน 415 ล้าน
บาทในงวดเก้าเดือนของปี 2561 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการชะลอการเปิดตัวโครงการ ส่งผลให้ที่ดินบางส่วนยังคงอยู่
ระหว่างกระบวนการออกแบบและการวางแผนด้านการตลาด ยงัไม่ได้น ามาพฒันาโครงการ ท าให้ดอกเบีย้ของที่ดินดงักล่าว 
ไม่สามารถบนัทึกเป็นต้นทนุได้ 

 

ก าไรสุทธิ  
 

 ส าหรับไตรมาสที่ 3/2562 แสนสิริและบริษัทย่อยบนัทึกก าไรสทุธิเท่ากบั 451 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิ
จ านวน 649 ล้านบาทในไตรมาสที่ 3/2561 โดยในไตรมาสที่ 3/2562 มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 7.5 ของรายได้รวม ปรับลดลง
จากอตัราก าไรสทุธิที่ร้อยละ 9.5 ในไตรมาสที่ 3/2561 ส่งผลให้ก าไรสทุธิส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 แสนสิริและบริษัท
ย่อยบนัทึกก าไรสทุธิเท่ากบั 1,141 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิจ านวน 1,343 ล้านบาทในงวดเก้าเดอืนของปี 2561 
โดยในงวดเก้าเดือนของปี 2562 มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 6.7 ของรายได้รวม ปรับลดลงจากอตัราก าไรสทุธิที่ร้อยละ 7.6 ใน
งวดเก้าเดือนของปี 2561 ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการขายโครงการประกอบกับการลดลงของอตัราก าไร
ขัน้ต้นจากการขายโครงการ ทัง้นี ้อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับไตรมาสที่ 3/2562 อยู่ที่ร้อยละ 27.5 ของก าไรก่อนภาษี
เงินได้นิติบคุคล และ อยู่ที่ร้อยละ 21.8 ส าหรับงวดเก้าเดือนของปี 2562 
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สินทรัพย์   
 

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจ านวน 109,408 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 
14,051 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ านวน 
81,369 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 10,627 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 สาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึน้
ของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในขณะที่สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ านวน 
28,039 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 3,424 ล้านบาทเมื่อเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ
ต้นทุนซือ้ธุรกิจที่สูงกว่าประมาณการส่วนได้เสียในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยรอจดัสรร ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  
และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น 

 

หนีส้ิน   
  

 หนีสิ้นรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 มีจ านวน 78,915 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 จ านวน 14,411 ล้านบาท ประกอบด้วยหนีสิ้นหมนุเวียน จ านวน 30,909 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 1,783 ล้าน
บาท และหนีสิ้นไม่หมนุเวียน จ านวน 48,006 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 12,627 ล้านบาท ทัง้นี ้ณ วนัที่ 30 กันยายน 2562 แสนสิริ
และบริษัทย่อยมีหนีสิ้นเฉพาะส่วนที่มีดอกเบีย้ 60,208 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเดิมที่ 48,179 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2561 โดยมีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น เท่ากับ 2.59 เท่า และหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Gearing Ratio) ตาม
นิยามในข้อก าหนดสิทธิเท่ากบั 1.97 เท่า ทัง้นี ้บริษัทยงัคงสามารถด ารงอตัราส่วนทางการเงินได้ตามที่ก าหนดไว้กรณีที่ออก
ตราสารหนี ้กล่าวคือ ก าหนดให้อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 ต่อ 1 
  

โดยนิยาม “หนีสิ้น” หมายถึง หนีสิ้นรวมตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม ซึ่งรวมถึงภาระผูกพนัทางการเงินและส่วน
ของหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้จากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ เข้าค า้ประกัน อาวลั หรือ ก่อภาระผูกพนัอื่นใดในลกัษณะเดียวกันให้แก่บคุคล
ใดๆ หรือนิติบคุคลอื่น (การค า้ประกนัไม่รวมถึงกรณีที่บคุคลอื่นเข้าผกูพนัตนเป็นผู้ค า้ประกันผู้ออกหุ้นกู้  หรือเป็นผู้ค า้ประกัน
บริษัทย่อย) อย่างไรก็ดี ภาระผูกพนัทางการเงินและส่วนของหนีสิ้นดงักล่าวข้างต้น ไม่หมายความรวมถึงภาระผูกพันทาง
การเงินและส่วนของหนีสิ้นที่เกิดขึน้กับเจ้าหนีท้างการค้า รายรับล่วงหน้า หรือหนีใ้ดๆ ของผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีภาระดอกเบีย้ 
และหนีสิ้นตามสญัญาเช่า  
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น   
 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นของแสนสิริ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีจ านวน 30,493 ล้านบาท ลดลง 359 ล้านบาท เมื่อ
เปรียบเทียบ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ทัง้นี ้แสนสิริได้จ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิของปี 2561 จ านวน 1,432 ล้านบาท 
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กระแสเงนิสด  
 

แสนสิริและบริษัทย่อย มีเงินสดสทุธิยกมาจาก ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากบั 3,933 ล้านบาท แสนสิริมีเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 9,333 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมการลงทนุจ านวน 480 ล้านบาท และเงิน
สดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงนิจ านวน 8,592 ล้านบาท เป็นผลให้แสนสิริและบริษัทย่อยมีเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 จ านวน 2,632 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมด าเนินงาน แสนสิริมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงานจ านวน 10,984 ล้านบาท ในการนี ้แสนสิริใช้กระแสเงินสดไปในการพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายจ านวน 8,178 ล้านบาท ส าหรับกิจกรรมลงทุน แสนสิริใช้เงินสดไปในการให้กู้ ยืมแก่กิจการที่
เก่ียวข้องกันและเงินลงทุนในบริษัทร่วม จ านวน 2,365 ล้านบาท และจ านวน 1,173 ล้านบาท ตามล าดบั ส าหรับกิจกรรม
จดัหาเงิน แสนสิริใช้กระแสเงินสดจ่ายไปในการช าระคืนเงินกู้ยืมและดอกเบีย้ให้แก่สถาบนัการเงินรวมจ านวน 4,687 ล้าน
บาท จ่ายช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดไถ่ถอนจ านวน 3,000 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ านวน 1,432 ล้านบาท 

 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
           บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) 
 
 
           ……………………………….  
                     (นายวนัจกัร์ บรุณศิริ)  

        กรรมการผู้ รับมอบอ านาจ 
 
 


